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У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від 07 квітня 2011 року         №337 

м. Кіровоград 
 
Про затвердження Положення про 
комісію по визначенню стану та 
вартості зелених насаджень та її складу 
 
 

Керуючись ст. 143, 144 Конституції України, підпунктом 7 пункту а 
ст. 30, підпунктом 1 пункту б ст. 33, пунктом 1 ст. 52 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", рішенням Кіровоградської міської ради 
від 27 січня 2011 року № 78, постановою Кабінету Міністрів України від 1 
серпня 2006 року № 1045 "Про затвердження Порядку видалення дерев, 
кущів, газонів і квітників у населених пунктах", Правилами утримання 
зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом 
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 
господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованими в 
Міністерстві юстиції України від 27 липня 2006 року за № 880/12754, 
виконком Кіровоградської міської ради 

 
В И Р І Ш И В :  

 
1. Затвердити Положення про комісію по визначенню стану та вартості 

зелених насаджень, що додається. 
2.3атвердити склад комісії по визначенню стану та вартості зелених 

насаджень згідно з додатком. 
З .Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради від 27 вересня 2006 року № 1220 «Про 
затвердження Положення про комісію по визначенню стану та вартості 
зелених насаджень та її складу» 
 
 
 
 
Міський голова         О. Саінсус 
 
 
 
 
 
Негода 32-29-74 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
від 07 квітня 2011 року 
№337 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію по визначенню стану та вартості зелених насаджень 
1. Загальні положення 

1.1. Комісія по визначенню стану та вартості зелених насаджень (далі - 
Комісія) створена з метою визначення доцільності видалення зелених 
насаджень на території міста, упорядкування цієї процедури та визначення 
якісного стану та відновлювальної вартості зелених насаджень. 

1.2. Склад Комісії затверджується рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради за пропозицією управління земельних відносин 
та охорони навколишнього природного середовища Кіровоградської міської 
ради. 

1.3. Комісія є підконтрольною і підзвітною виконавчому комітету 
Кіровоградської міської ради, міському голові, заступнику міського голови 
відповідно до розподілу функціональних обов’язків. 

1.4. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, 
законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про охорону 
навколишнього природного середовища", "Про рослинний світ", "Про 
природно-заповідний фонд в Україні", постановою Кабінету Міністрів 
України від 1 серпня 2006 року № 1045 "Про затвердження Порядку 
видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах", Правилами 
утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими 
наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 
господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованими в 
Міністерстві юстиції України від 27 липня 2006 року за № 880/12754, 
Методикою визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженої 
наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 
від 12 травня 2009 року № 127, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 19 червня 2009 року за № 549/16565, рішеннями Кіровоградської 
міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та 
цим Положенням. 

2. Основні завдання Комісії 
2.1. Сприяння збереженню зелених насаджень на території міста. 
2.2. Створення економічного механізму для відновлення зелених 
насаджень. 
2.3. Вивчення документів та прийняття рішень щодо доцільності 

видалення зелених насаджень. 
2.4.Оформлення актів обстеження зелених насаджень. 

З.Основні функції Комісії 
3.1.Обстеження зелених насаджень на території міста. 
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3.2. Прийняття рішень по кожному зверненню фізичних та 
юридичних 
осіб як позитивного, так і негативного. 

3.2.1. Підставою для обстеження зелених насаджень є заява 
юридичної 
чи фізичної особи (далі - заявник), до заяви додаються (з урахуванням 
конкретних обставин) документ, який посвідчує право користування 
земельною ділянкою, план земельної ділянки із зазначенням на ньому 
зелених насаджень з прив’язкою до будинків, вулиць та план території, на 
якій планується їх відновлення (у відповідних випадках) або інші 
обгрунтовуючі документи. 

3.2.2. У випадку надання (передачі) земельних ділянок для 
будівництва (реконструкції тощо) об'єкта (погодження місця розташування 
об'єкта) заявник надає план розташування земельної ділянки із зазначенням 
на ньому зелених насаджень та інші обгрунтовуючі документи. Попереднє 
обстеження якісного та кількісного складу зелених насаджень з метою 
визначення доцільності та умов видалення зелених насаджень проводиться 
у зазначеному порядку, про що складається акт обстеження зелених 
насаджень, розташованих на даній земельній ділянці. 

4.Права та повноваження Комісії 
4.1. Розглядати звернення фізичних та юридичних осіб щодо видачі 

дозволів (ордерів) на видалення зелених насаджень. 
4.2.0держувати в установленому порядку від районних рад міста, 

підприємств, установ і організацій, фізичних осіб інформацію, документи, 
інші матеріали, необхідні для виконання завдань. 

4.3.Здійснювати інші повноваження відповідно до діючого 
законодавства та інших нормативно-правових актів, зазначених у пункті 1.4. 

5.Керівництво Комісії та організація її діяльності 
5.1. Формою роботи Комісії є обстеження об'єктів. 
5.2. Комісія в процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє 

з іншими виконавчими органами міської ради та виконавчими органами 
районних рад міста, підприємствами, організаціями, установами, 
розташованими на території міста. 

5.3. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням і 
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів 
Комісії, що беруть участь у обстеженні. У разі рівного розподілу голосів 
голос голови Комісії є вирішальним. 

5.4. Комісію очолює голова, який призначається рішенням 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради. 

5.5. У разі відсутності голови Комісії його функції виконує заступник. 
5.6. Голова Комісії: 
5.6.1.Здійснює керівництво діяльністю Комісії, несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на Комісію завдань, законність 
прийнятих ним рішень. 
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5.6.2.3а усним розпорядженням вводить до складу комісії тимчасових 
членів комісії (представників заявника і власника земельної ділянки 
(користувача). 

5.6.3. Організовує і контролює роботу Комісії. 
5.6.4.3атверджує акти обстеження зелених насаджень. 
5.7. Секретар Комісії: 
5.7.1.Здійснює підготовку матеріалів для розгляду на черговому 

засіданні Комісії. 
5.7.2. Скликає членів Комісії та ознайомлює з документами, що 

надійшли для отримання дозволу. 
5.7.3. Перевіряє комплектність документів. 
5.7.4. Здійснює підготовку по оформленню ордерів та актів 

обстеження 
зелених насаджень. 

5.7.5. Видає ордери та акти обстеження зелених насаджень. 
 
 
 
В. о. начальника управління 
земельних відносин 
та охорони навколишнього 
природного середовища       В. Пидорич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
від 07 квітня 2011 року 
№337 

 
СКЛАД 

комісії по визначенню стану та вартості зелених насаджень 
 
 

 
Голова комісії 

 
Андрєєв    — заступник міського голови з питань 
Віктор Іванович діяльності виконавчих органів ради 
 
 

 
Заступник голови комісії 

 
начальник управління земельних відносин та 
охорони навколишнього природного 
середовища 

 
 

 
Секретар комісії 

 
Негода    — головний спеціаліст відділу земельних 
Галина Григорівна  відносин та природоохоронної діяльності 

управління земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища 

 
 

 
Члени комісії: 

 
Бєлов     — депутат Кіровоградської міської ради (за 
Віталій Віталійович   згодою) 
 
Брюховецький — заступник начальника спеціалізованої 
Олександр Григорович   інспекції Кіровоградської міської ради 
 
Криворучко   — головний спеціаліст відділу будівництва та 
Тетяна Володимирівна  благоустрою Головного управління житлово- 

комунального господарства 
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Капітан — головний спеціаліст відділу 
Олександр Миколайович комплексного управління та регулювання у 

сфері природокористування Державного 
управління охорони навколишнього 
середовища в Кіровоградській області 

 
Представник заявника чи 
власника земельної ділянки 
(землекористувача) 

 
 

В. о. начальника 
управління земельних відносин 
та охорони навколишнього 
природного середовища        В. Пидорич 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


